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Fredag den 22. Marts

Trykt I Allinge Bogtrykkeri

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

Abehaanden.
Af HUGH BRAXTON.
—o—
Majoren lagde den sælsomme
Tingest fra sig. Det var en Abehaand, tør og indskrumpen som
en Mumie.
— Jeg fik den af en gammel
Fakir i l3enares, sagde han. Fakiren var en meget hellig Mand.
Han vilde bevise, at alting var
forudbestemt i et Menneskes Liv,
og at den, som prøvede paa at
standse Skæbnens Hjul, vilde
komme til at fortryde det bittert.
Han lagde en Trolddom i Abehaanden, saaledes at tre Personer
hver kunde faa tre ønsker opfyldt.
Majoren talte med en saa dyster Betoning, at gamle White og
dennes Søn afbrød deres Parti
Skak for at høre til, medens Fru
White satte tre Toddyglas frem.
— Saa har De altsaa ogsaa
selv faaet tre ønsker opfyldt, Major? sagde Herbert White. Majoren blegnede og hans Tænder
klaprede mod Glasset, da han
mumlede: „Ja, det har jeg".
— Og der er en anden, som
har benyttet sig deraf ?
— Ja. Den første Mand ønskede ogsaa. Jeg ved ikke, hvad hans
to første Ønsker gjaldt, men tredie Gang ønskede han sig Døden,
Det var paa den Maade, jeg korn
i Besiddelse af Abehaanden
— Hvis De kunde ønske tre
Gange igen, vilde De saa, Major?
— Jeg ved ikke, sagde Mojoren
Han greb Abehaanden, lod den
dingle mellem sin Tommelfinger
og Pegefinger og kastede den pludselig ind i Kaminilden.
Gamle White bukkede sig hurtigt og tog Talismanden ud af
Ilden.
— Lad den brænde, sagde Majoren alvorligt, Det er det bedste,
man kan gøre med den.
— Men hvis De ikke bryder
Dem om at beholde den, kan De
jo lade mig have den, bemærkede
White.
— Nej, sagde Majoren stædigt.
Jeg kastede den i Ilden, -saa hvis
De beholder den, maa De selv tage Skylden for, hvad det kan føre til. Smid den Izellere ind i Ilden
og vis Dem som en fornuftig Mand.
White rystede paa Hovedet og
gav sig til at undersøge Tingesten
nærmere.
— Hvordan bærer man sig ad?
spurgte han.
— Hold den op i højre Haand
og ønsk højt, forklarede Majoren.
Men jeg advarer Dem mod Følgerne.
— Det lyder næsten som et
Eventyr fra T usirid og een Nat,
sagde Fru White, idet hun gav
sig til at dække Aftensbordet. —
Kunde Du ikke ønske fire Hænder for mig, White?
Hendes Mand tog Talismanden
op af Lommen og vilde lige til

aa essaaesaaa---

Saaledes ser det sidste amerikanske_Lyntog ud.
at prøve, da Majoren greb ham
Armen.
— Hvis De endelig vil ønske,
saa ønsk i det mindste et eller
andet fornuftigt. White puttede
Abehaanden i Lommen, hvorpaa
han gik til Bords. Under Maaltidet glemte han den uhyggelige
Tingest for at lytte til Majorens
fængslende Beretning fra sin Soldatertid i Indien, og da man endelig rejste sig for at følge Majoren til Jernbanestationen, var det
omtrent Midnat.
Da de kom ind fra den øde Vej,
spurgte Fru White sin Mand, om
han havde givet Majoren noget
for Talismanden.
— En Ubetydelighed, sagde Iran
lidt forlegen, Morris vilde ikke
have noget, men jeg overtalte ham
til at tage et beskedent Beløb. Og
han raadede mig igen til at kaste
den bort.
Han tog atter Abehaanden op
af Lommen og betragtede den
mistænksomt.
— Jeg ved minsandten ikke,
hvad jeg skulde ønske, sagde han
tvivlraadig. Jeg synes, jeg har alt,
hvad jeg behøver for at føle mig
tilfreds.
— Hvis Du bare kunde indløse Retsgælden paa Huset, Far,
saa var der ikke mere at ønske
vel? ønsk altsaa to hundrede Pund
Sterling.
Den gamle Mand holdt Talismanden i Vejret, mens Herbert
paa et Vink fra Moderen satte sig
ved Pianoet og anslog nogle Akkorder.
— Jeg ønsker mig to hundrede
Pund, sagde den gamle White højt.
Der lød en besynderlig Støj fra
Pianoet, afbrudt af et uvilkaarligt
Skrig fra deri gamle Mand. Sønnen og Konen løb hen til ham.
— Den bevægede sig, udbrød
han med et Blik af Væmmelse
mod Tingesten, der var faldet paa
Gulvet. Lige idet jeg ønskede, sno-

ede den sig i min Haand, som en
Snog.
— Det maa være en Indbildning, mente Fru White. White rystede paa Hovedet.
— Jeg antager, Du finder Pen'
gene i en Pose mellem Sengeklæderne, sagde Herbert, idet han bød
sine Forældre Godnat.
White blev siddende oppe en
Stund endnu. Som han sad og
stirrede i Kaminens Gløder, forekom det ham, at han saa allehaande besynderlige Ansigter i det
flakkende Skær. Det sidste han
saa, havde et saa græsseligt, abeagtigt Udtryk, at han greb en
Karaffel Vand for at slukke Gløden. Uvilkaarligt kom han til at
røre ved Abehaanden, og med en
let Gysen tørrede han sin Haand
af paa sin Jakke og gik op for
at lægge sig.
Ved Frokostbordet den følgende Morgen skinnede Vintersolen
saa klart ind i Stuen, at White
maatte le af sin Frygt. — Saadanne gamle Militære er lige saa
overtroiske som Søfolk, mente
hans Kone. At du kan fæste Lid
til saadanne Ammehistorier. Hvor'
dan skulde man faa sine Ønsker
saa let opfyldt i vore Dage?
— Vel, jeg haaber i det mindste, at I ikke tager Hul paa Pengene før jeg kommer hjem, sagde
Herbert, da han gik til sit Arbejde.
Da de gamle Folk sad ved Middagsbordet, faldt Talen atter paa
Majorens Talisman.
— Jeg forsikrer Dig, sagde
White, at den forbistrede Tingest
snoede sig i min Haand.
— Det er bare en Tanke, mente den gamle Kone.
— Du kan tro, hvad du vil,
men jeg ved, at jeg har Ret. Lige
i det Øjeblik jeg vilde . . . Hvad
er der i Vejen?
Hans Kone svarede ikke, Hun
var optaget af at iagttage en fremmed Mand, som stod ude ved

Laagen ubeslutsom paa, om han
skulde gaa ind eller ej. Han var
velklædt, med høj Hat og sorte
Hansker. Endelig syntes han at
bestemme sig til at gaa ind og
banke paa.
Fru White gjorde Undskyldninger for, at Dugen endnu ikke
var taget af Bordet og for, at hendes Mand havde sin fedtede Hjemmejakke paa, eg den fremmede
lyttede til hende med en underlig
adspredt Mine. Endelig sagde han
mens han pillede et Stykke Traad
af sine Benklæder.
— Jeg blev bedt om at gaa herhen. Det er fra „Maw & Meggins".
Den gamle Kone fo'r sammen.
-- Der er vel ikke tilstødt Herbert noget? White bad hende sætte sig, saa sagde han til den fremmede. — Jeg haaber ikke, De
bringer daarlige9-idender ?
— Det gør mig ondt, begyndte
den fremmede.
— Er han saaret? afbrød Fru
White jamrende. Den fremmede
bøjede Hovedet. — Ja, alvorligt
saaret. Men han lider ikke. Fru
White vilde netop sige Gudskelov,
da hun mødte den fremmedes
Blik og læste Sandheden deri.
— Han kom ind i Maskinen,
sagde den fremmede efter et halvt
Minuts Tavshed.
— Ind i Maskinen, gentog White
fortumlet.
Han gav sig til at stirre ud af
Vinduet, tog sin Kones Haand
sin og strøg den som han havde
gjort det i deres unge Kærligheds
Dage for fyrre Aar tilbage
-- Han var vor eneste Søn, den
sidste, Gud levnede os, sagde lian
henvendt til den fremmede. Fru
White var bleven askegraa i Ansigtet, og hun trak Vejret stønnende.
- „Maw og Meggins" har anmodet mig om at bevidne Dem
deres Medfølelse i Deres tunge
Tab. Firmaet fralægger sig alt An.
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svaret, men som Anerkendelse
for Deres Søns Arbejde, ønsker
man at yde Dem en vis Sum som
Erstatning. White slap sin Kones
Haand og rejste sig. Med et ængsteligt Blik paa den fremmede
stønnede han med tørre Læber:
„Hvor meget ?"
— To hundrede Pund, svarede
den fremmede.
Uden at fornemme sin Hustrus
Skrig, greb han for sig i Blinde
og sank bevidstløs til Gulvet.
De gamle Folk begravede deres
Søn paa den store, nye Kirkegaard
et Par Kilometer fra deres Hjem.
Det hele var gaaet saa hurtig for
sig, at de næppe kunde virkeliggøre sig det, og de sad nu hjemme hele Dagen, for det meste uden
at tale med hinanden, for det var,
som om alle Samtaleemner var
opbrugte og de kun havde en stille, rugende Tungsind tilbage.
Henved en Uge efter Sønnens
Begravelse vaagnede den gamle
Mand pludselig op en Nat, og da
han rakte sin Haand ud, fandt
han sig alene. Værelset var bælgmørkt, men henne fra Vinduet
hørte han en undertrykt Hulken.
— Kom i Seng, sagde han mildt.
Du vil forkøle Dig.
— Jeg tænker kun paa, hvor
koldt min Søn har det dernede,
sagde den gamle Kone og gav sig
igen til at græde. Den gamle Mand
var næsten døset hen igen, da
han med et vækkedes af sin Kone,
der stod og famlede ved hans
Hovedgærde.
- Abehaanden I raabte hun hysterisk. Hvor er den? Du har vel
ikke kastet den bort?
— Den ligger nede paa Kamin.
hylden i Dagligstuen. Hvad vil
Du med den ? Hun kyssede ham
og gav sig til at le og græde paa
en Gang.
— Jeg kom lige til at huske
paa den, sagde hun. Men hvorfor
har Du ikke tænkt paa det før?
— Tænkt paa hvad?
— Tænkt paa de to andre ønsker. Vi har kun ønsket en Gang.
— Og var det ikke nok ? spurgte han barskt.
— Nej, svarede hun triumferende. Gaa ned og hent den og ønsk
os vor Søn tilbage.
Manden rejste sig op i Sengen.
— Store Gud, Du er gal, raabte han forfærdet.
— Gaa straks ned og hent den,
stønnede hun. Hurtigt, hører Du.
Aah, min Søn, min Søn !
Han tændte Lyset og bad hende lægge sig. — Du ved ikke,
hvad Du siger, Kone.
— Vi fik det første Ønske opiyldt, mumlede hun febrilsk. Saa
hvorfor ikke det andet?
Det var et blot og bart Tilfælde, stammede den gamle Mand.
— Hent den og ønsk, skreg
hans Kone skælvende af Ophidselse.
White vendte sig om og betragtede sin Kone . .

— Han har været død i ti Dage. Det vilde være alt for forfærdeligt nu. Husk den Maade, han
døde paa.
— Ligemeget, skreg den gamle
Kone, idet hun trak Manden hen
til Døren. Tror Du det kan forfærde mig at gense det Barn, jeg har
diet?
White famlede sig ned ad den
mørke Trappe, gik ind i Dagligstuen og fandt Abehaanden paa
Kaminhylden. En forfærdelig Angst
for, at det udtalte Ønske skulde
bringe den lemlæstede Søn tilha.
ge, før han slap ud af det mørke
Værelse, greb ham, og han gispede af Rædsel, da han log Fejl
af Døren. Mens han famlede sig
frem langs Væggen med den uhyggelige Ting i Haanden; sprang
den kolde Sved frem paa hans
Pande, og det var først, da han
atter nagede op i Soveværelset, at
han kom til sig selv.
Den gamle Kones Ansigt var
hvidt som et Lagen og hendes
øjne skinnede med et saa unaturligt Lys, at han veg forskrækket tilbage. — „ønsk!" skreg hun.
— Det er et taabeligt og farligt
Spil, stammede han.
— Ønskl gentog hans Kone i
en befalende Tone. Han løftede
den højre Haand og sagde: „Jeg
ønsker, at min Søn maa komme
tilbage."
Talismanden faldt ud af hans
Haand. Han betragtede den med
usigelig Angst og lod sig derpaa
falde ned i en Lænestol, medens
hans Kone gik hen til Vinduet med
skinnende øjne og slog Skodderne op.
Han blev siddende til han rystede af Kulde, af og til kastende
et Blik paa den gamle Kone, som
stirrede ufravendt ud af Vinduet.
Omsider brændte Lyset ned i Stagen og gik ud, hvorpaa den gamle Mand lagde sig tilbage i Sengen med et Lettelsens Suk. Et Par
Minutter efter kom hans Kone og
lagde sig ved hans Side uden at
mæle et Ord.
De laa begge tavse, lyttende til
Urets Tikken. Trappen knirkede,
og de kunde høre en pibende Mus
rode henne ved Væggen. Mørket
og Stilheden blev tilsidst saa tryk,
kende, at White tog Mod til sig,
greb en Æsks Tændstikker og
gik ned for at hente et Lys.
Ved Foden af Trappen gik
Tændstikken ud. Han standsede
for at tænde en anden, men i
samme øjeblik lød en Banken
paa Porten, saa sagte og stjaalen,
at den næppe var hørlig. Tændstikken faldt ham ud af Haanden.
Han stod med tilbageholdt Aandedræt ude af Stand til at røre sig,
til Bankningen atter lod sig høre.
Saa vendte han sig, styrtede aandeløst op ad Trappen og laaste
Soverkammerdøren i efter sig.
— Hvad er det? skreg hans
Kone og rejste sig op i Sengen.
— En Rotte, svarede den gamle Mand usikkert. En Rotte, som
løb forbi mig paa Trappen.
Et kraftigt Slag rungede gennem Huset.
— Det er Herbert] skreg hun.
Det er Herbert! Hun sprang ud
af Sengen og løb hen mod Døren,
men hendes Mand greb hende i
Armen og holdt hende tilbage.
— Hvad er det Du vil? hviskede han hæst.
-- Det er min Dreng; det er
Herbert! raabte hun, mens hun
kæmpede for at gøre sig fri. Jeg
glemte, at der er to Kilometer herfra. Slip mig. Jeg vil lukke ham
op.
— Lad det for Guds Skyld ilt,
ke komme ind, hviskede White.
— Aah, saa Du er bange for
din egen Søn, skreg hun vildt.

Slip mig. Jeg kommer, Herbert,
jeg kommer.
Igen lød et tungt Slag paa Porten, og med et pludseligt Ryk
rev den gamle Kone sig løs og
løb ud af Værelset. Hendes Mand
skyndte sig efter hende og bønfaldt hende om at komme tilbage,
mens hun løb ned ad Trappen.
Han hørte Sikkerhedskæden blive
trykket fra og den nederste Slaa
skydes tilbage.
— Kom ned og hjælp mig med
den øverste Slaa, stønnede den
gamle Kone. Jeg kan ikke naa
den. Hendes Mand var løbet tilbage til Soveværelset og kravlende paa alle fire gav han sig til at
lede efter Abehaanden. Hvis han
bare kunde finde den, inden Porten gik op.
Huset genlød nu af en Banken
som en Trommeild, og i Pauser'
ne kunde den gamle Mand fornemme, at hans Kone skurede en
Stol hen foran Porten for at naa
den øverste Slaa. Han hørte Slaaen blive skudt tilbage, men i samme øjeblik fik han fat i Abehaanden, løftede den i Vejret og stønnede sit tredie og sidste ønske.
Bankningen hørte pludselig op,
skønt Ekkoet endnu genlød i Huset. Han hørte at Stolen blev sat
tilbage, og Porten aabnedes. En
kold Blæs, slog op ad Trappen,
og et langt jamrende Skrig fra
hans Kone gav ham Mod til at
at løbe ned til hende og derfra
ud til Havelaagen. Ea Lygte lige
overfor kastede et Skær henover
den øde Vej.

Østersøbadet

BORNHOLM
indbyder Aktionærer og alle Turistinteresserede paa Nordbornholm
til et Møde paa Hotel „Allinge" i
Aften Fredag.
Uden at komme nærmere ind paa
Anledningen til Afholdelsen af dette
Møde. der muligvis vil hidføre en
Nyordning eller Dannelsen af en
Turistforening for Nordbornholm,
skal vi gengive en Artikel i „Nordbornholm c 24. Oktober 1913 af
daværende Formand Emil Bo hn
omhandlende de første 20 Aars
Begiven heder.
Paa Stettiner Dampskibsrederis
Initiativ (I. F. Braeunlich), der bl.
a. først sendte to Repræsentanter
herover, nemlig Direktør Limann
og Kapt, Last (Fører for Dampsk.
„Kronprinz Friederich Wilhelm",
og senere et skriftligt Ti.bud til
Byraadet angaaende Oprettelsen af
en ugentlig Dampskibsfart mellem
Swinemande og Hammerhavnen
eller Allinge i de to Sommermaaneder Juli—August, imod at Befolkningen anskaffede Badehuse
med Tilbehør paa Aasandet ved
Sandvig, blev der indvarslet til et
Møde af Beboere i Allinge-Sandvig
og Omegn paa Raadhuset ! Allinge
for at stifte et Selskab til Turistlivets Fremme. Det viste sig al der
var god Stemning for et saadant
Selskab og Bygning af en Badeanstalt, og der tegnedea til en Begyndelse 110 Aktier a 25 Kr. Man
mente imidlertid at det var nødvendigt at have en Aktiekapital
paa 5000 Kr., hvorefter Aktieselskabet blev dannet og i Bestyr elsen valgtes Emil Bohn, Formand,
K. Limann, H. Gottspenn, Harry
Larsen, som Tilsynsførende Johan
C. Koefoed og Jørgen Klo.
Ifølge Lovene var Formanden
Leder af Badeforetagendet, Næstf.
Repræsentant for Selskabet i Udlandet, Sekretæren anbringe Gæsterne i passende Kvarter og sørge
for Underholdning, Kasseren indkassere Kurtakst og holde Kvntrol
med Badeanstalt og Betjening, de
Tilsynsførende skulde sørge for
Forskønnelse og Vedligeholdelse af
Indretninger og Anlæg.

Endvidere blev besluttet at ud.
give 9000 Brochurer til Uddeling
samme Aar med en kort Beskrivelse af Bornholms Natur og Seværdigheder samt Fartplanerne,
og vedtoges det at søge at leje det
fornødne Areal til badeanstaltens
Opførelse paa Aasandet af Akts.
Bornholms Grat-nu/æra, Hammeren. — Sæsonen gik imidlertid
ikke saa godt som den kunde i
pekuniær Henseende for Selskabet,
trods det, at der med de tyske
Dampere ankom 1343 Passagerer.
1895 udgaves samme Antal Bro.
churer, men da det havde vist sig,
at Sandbunden var yderst slet paa
Aasandet, foreslog Direktør Liman, for at forøge Besøget af ba--derade, at flytte Badeanstalten til
Storedal (Sandkaas). Dette modsatte Formanden sig imidlertid og
foreslog i Stedet derfor at anvende et større Beløb for at forbedre
Badestranden ved Sandvig, hvilket vedtoges.
1896 blev Selskabets Status saa
daarl ig, at man, for at tilfredsstille
de mest paatrængende Kreditorer,
fik Aktiehaverne til at tilskyde 2
Kr. pr. Aktie.
1897 var Kassebeholdningen under 10 Kr., og man overvejede
helt at ophøre med Virksomheden,
dersom man ikke kunde formaa
Hotelværterne til at opkræve Kurtakst (1 Kr. pro persona), hvorfor
disse gik ind paa at opkræve
samme imod at disse Penge kun
maatte anvendes til Turistsagens
Fremme, samt Anbringelse af Vejvisere, Bænke, m. m.
1898 sejlede en af Braeunlich
lejet svensk Damper „Gustav II.
Adolf" alene 3 Gange ugentlig
mellem Sassnitz-Bornholm-Ystad,
deraf den ene Gang via Rønne.
1898 tilbagebetaltes Laanet af
de 2 Kr. pr. Aktie, men da Rhederiet Braeunlich var meget utilfreds med Resultatet af foregaaende Aars Sejlads, holdt det kun
den lille Damper „Sequens" i Fart
1 Gang ugentlig dette Aar. (Samme Damper omdebtes senere af
Kapt. Blanck til „Bornholm").
Resultatet var yderst daarligt,
hvorfor Generalforsamlingen udtalte sin Misbilligelse over, at enkelte Hotelværter fuldstændig hav.
de undladt, trods deres Løfte og
Underskrift, at opkræve Kurtakst,
hvilket igen bevirkede, at man in=
gen Midler havde til at forbedre
Forbindelsen.
Aar 1900 formaaede man Braeunlich til ogsaa at sætte Dampskibet
„Sassnitz" i Fart, men Stillingen
var dog saaledes, at den samlede
Bestyrelse stillede Forslag om Selskabets Opløsning paa Grund af
manglende Interesse hos de særlig interesserede, nemlig Hotelog Pensionatværterne. Forslaget
blev imidlertid udsat. Direktør Limann frasagde sig Stillingen som
Næstformand.
1901 sejlede „Sequens" atter to
Gange ugentlig alene, og Resultatet blev det mindste Antal Turister siden Selskabets Stiftelse. Ikke
desto mindre blev dette paa Grund
at forskellige andre Forhold et
godt Aar for Badeanstalten, og
man besluttede at fortsætte Virksomheden.
1902 korn man overens med
det østbornholmske Dampskibsselskab om at sætte Dampskibet
„M. Davidsen" i Fart to Gange
om Ugen paa Swinemilnde og
Sassnitz Dette opnaaedes dog kun
ved, at en Del Værter garantere,
de for det eventuelle Tab paa Sej.
ladsera. Da denne imidlertid gav
2000 Kr. Underskud, matte Værterne dække dette. Trods dette
Tab gik man dog ind paa at garantere igen for kommende Sæson.
Endvidere vedtog man at opføre
en mindre Badeanstalt ved Allin-

ge til et Beløb af 700 Kr.
1903 satte Rhederiet Braeunlich
den store Damper „Odin" i Fart,
hvilket straks gav bedre Resultat
af Turistbesoget, og ligesom foregaaende Aar sejlede „Bornholm"
og „M. Davidsen". Dette Aar væltede en Storm det nyopførte Allinge Badehus, som blev betydeligt ramponeret.
1904 blev der bygget 4 Celler
til Badehuset i Sandvig, og det
blev vedtaget at udgive en dansk
Brochure i 7500 Ekspl. om „østersøbadet Bornholm", for at trække danske Turister hertil. Man gik
til denne Udgift, fordi, som der
saa pænt staar i Forhandlingsprotokollen ved Generalforsamlingen det Aar: „Stemningen var i
det hele tillids- og trøstningsfuld
til Selskabets Trivsel og Fremvækst ".
1905 fik man imidlertid forøgede Udgifter, idet Nytaarsstormen
da fuldstændig ødelagde Badeanstalten ved Sandvig, hvilket kostede 2400 Kr. Samme Aar vedtog
man at forespørge „Den danske
Turistforening‹ i København, om
den var villig til Samarbejde med
os, for at fremme Besøget af danske Turister.
Endvidere fordeltes 500 af den
danske „Fører" i Sverrig.
1906 indskrænkede Oplaget af
den danske „Fører" til 4000 Eksempl., da man ikke mærkede nogen særlig Virkning af vore Anstrengelser for at drage Danskerne hertil. Man vedtog at udvide
Badeanstalten i Sandvig med et
Beløb af 700 Kr. — Braeunlich
havde sat „Hertha" og „Freia"
Fart denne Sommer, og det viste
sig nu, at disse store Skibe øgede Turiststrømmen betydelig.
1907 gaves et Tilskud til den
sydlige Del af Redningsvæsenets
Sti mellem Allinge og Sandkaas,
stort 200 Kr. Endvidere besluttet
des at udvide Badeanstalten i Sandvig med to store Afklædningsrum.
Farten var dette Aar udvidet med
e Namsos" og „Berlin".
1908 udgaves den danske Fører
i 5000 Ekspl. En Udvidelse af
Sandvig Badehus med 15 Celler
til et Beløb af 1200 Kr. vedtages
og Accord sluttes med et 5-Mands
Orkester fra lste Juli til 311e Aug.
for 35 Kr. pr. Dag. Til det danske
Bureau „Norden" i Berlin tilbød
man et Tilskud af 250 Kr., hvilket
havde til Følge, at Forretningsfører Mathiesen tog herover, for at
forhandle med os om, hvad der
kunde gøres for at der skulde
komme flere danske til Bornhalm.
I dette øjemed besluttede man at
indbyde Repræsentanter for den
københavnske Presse herover paa
et tre Dages Besøg. Tolv af de
største Blade fulgte Opfordringen,
kom hertil den 8. Juni om Morgenen med Dampskibet „Hammershus" og tog hjem over Cirnrishamn, efter at have set alle
øens smukkeste Punkter, — 1 sin
Helhed nogle prægtige men dyre
Dage for Nordlandets Værter.
De københavnske Blade havde
i nogen Tid herefter mange smukke Artikler om Bornholm med
Opfordring til at gæste os, men
nogen egentlig Virkning mærkedes
ikke.
1909 foreslog Braeunlich at byg.
ge en Anlægsbro i San dvigbugten
ud til 6 Meters Dybde, hvilket
han anslog vilde komme til at
koste ca. 60,000 Kr., og hvoraf
han vilde tilskyde en Femtedel;
dette Forslag henlagdes paa Grund
af forskellige andre Omstændigheder. Et Tilskud af 100 Kr. gaves
til at støtte et Bornholmernummer „Hver 8 Dag" og skaffe de
dertil nødvendige Chlicheer, alt
for at fremme det danske Turist,.
.I besøg.

1910 indstillede man Udgivelsen
af den danske „Fører", da det
stadig viste sig, at her kom for
faa Danske.
1911 udvidedes Badeanstalten
i Sandvig til et Beløb af ca.2000 Kr.
1912 udgaves den tyske Fører
i 15000 Ekspl. til et Udgiftsbeløb
af ca. 2100 Kr. og Badeanstalten
i Sandvig udvidedes med en Bekostning af ca. 3000 Kr. Desforuden gav man et Tilskud paa 500
Kr. til Stien ud til Badehuset i
Sandvig.
1913 udgav man den tyske Fører i 25,000 Eksemplarer med en
Udgift af 2829 Kr. 42 øre, og gav
et Tilskud til Regulering af Hammersøbækken og Stien langs med
denne til et Beløb af 905 Kr. 25 Øre,
og tilsagde Kommunen en Gave
af indtil 600 Kr. til et Anlæg ved
Gasværket, alt dette foruden vore
store aarlige Bidrag til Turistforeningen og Bureauerne i Tyskland,
altsammen til Reklame for Bornholm. Badehusene i Allinge og
Sandvig er bogførte med Inventar
til en Værdi af 8000 Kr. og sidste
Aars Budget androg over 10,000 Kr
Turistbesøget fra Udlandet i de
forløbne 20 Aar ser saaledes ud:
1904 2454
1894 1343
—05 3212
—95 1282
—06 9046
—96 1114
—07 9150
—97 1441
—08 8006
—98 1202
488
— 09 6972
—99
—10 8611
1900 983
—11 10241
—01
784
—12 9063
—02 1350
2031
—03
—13 9010
(sidste Aar over Rønne.)
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
men som forudsat ved Selskabets
Stiftelse „det skulde ikke være den
direkte, men nok saa meget den
indirekte Nytte og Fordel for Kommunen", der tilsigtedes, og derfor
har Medlemmerne aldrig faaet noget Udbytte. Hele Overskuddet
fra de senere Aar er stadig anvendt paa Forøgelser, Forbedringer af Selskabets Badehuse, til
extra Reklame og almennyttige
Foranstaltninger, og Kurtaxt er
aldrig afkrævet andre end Udlændinge, der er vant til denne Udgift.
Det indirekte Resultat ses bedst
i Form af den Mængde Hoteller
og Pensionater, der er vokset frem
overalt i og udenfor Kommunen,
og som har udviklet sig til, ved
sine mange Forgreninger ud i Næringslivet, at blive det bærende
Element, nu da Evnen brister paa
saa mange Ornraader, hvilket bl.a.
hurtig er bleven indset af Ligningsmyndighederne.
Det allerstørste indirekte Resultat er vel nok imidlertid Bygningen af Rønne-Allinge Banen. Vore Turister stak andre i Øjnene,
og der maatte gøres noget : „So
ein Ding .
o. s. v.
Man anlagde denne Bane specielt som Turistbane, og det viste
sig jo sidste Sommer, at den blev
det. Nu gælder det for os at kunne udnytte denne ogsaa til vor
Fordel ; foreløbig er denne jo paa
Rønnes Side, idet man jo allerede
har annekteret den Dampskibslinie, som vi havde indarbejdet, og
derved bevirket, at Turiststrøm,
men spreder sig mere ; men staar
vi som forhen enige og arbejder
i Fællesskab og god Forstaaelse
indenfor vort lille Samfund, saa
taaler vi vel det Stød med. Splittelse og Særinteresser viste
sig straks sidste Sommer; men
det skal de indvandrede Tyskere
væsentlig have Æren for. Store
og ikke altid lige sandfærdige Reklamer for „Seebad dit" og „Kurhaus dat" udsendtes fra Hotelværter langs Kysten, Det gamle Navn
„Østersøbadet Bornholm" var forældet og duede ikke mere o. s. v.

Med andre Ord: de nye Folk, som
staar paa vore Skuldre, (og desværre nogle af de gamle med),
manglede Sammenholdsfølelse og
mente at „nu skiller vi os ud, det
hele gaar af sig selv".
Sammenhold skal der til i alle
Livets Forhold. Vi har i de forløbne 20 Aar vist, hvad dette kan
udrette, lad nu ikke rent private
Interesser tage Magten over Sindene, men lad os alle Beboere i
Allinge-Sandvig og Omegn holde
sammen om det gamle Selskabogsaa nu under de ved Jernbanen
forandrede Forhold. Skal Selskabet, hvis man finder det nødven•
digt, foretage Navneforandring, —
nu vel, lad os det, og er der Ønsker fremme om Deling af Kurtaksten efter andre Linjer end før,
eller andre Smaating os imellem,
saa kan vi vel tale os til Rette
om Sagerne ag stadig huske at
„Enighed gør stærkTM.
Til Generalforsamlingen i Aften
bedes Aktionærerne indtrængende
at give Møde: lad os forhandle i
Ro og Orden om Sagerne, og lad
alle personlige Sær- og Stedinteresser fare.

Salmebøger til Konfirmationen

anbefales.

Pris,!- r fra Kr. 2,75, med Guldsnit Kr. 3,75.

Største Udvalg i Telegrammer

som skrives og udbringes, om det ønskes.

Papirhandelen, Kirkepladsen, Allinge.

Tu ristmøde.

til Hjemmebagning. Sælges i løs
Vægt til lave Priser.

Billigt Flormel af dansk Hvede.
do. Rugsigtemel af prima Rug.
Bedste danske Byggryn, store, smaa,

Østersøbadet Bornholm.
Nye, store — af bedste Kvalitet —

J alfa - Appelsiner, PI e s s in g- Appelsiner,
friske Mier, saml alle Slags tørrede Frugter
sælges billigt.

Nordlandets Handelshus

Conrad R'ansen
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning

Stort Udvalg i GULD, SØLV og CHROM

-r18-v-e)
][3,23,,i
e1
ap '‘TC:»
-57- c,44-

-/1,e,

Reservedele og Gummiringe
haves paa Lager eller fremte, skaffes og sælges billigst mulig

1_4E3

P.C. H01111 Allinge

Til Avl og Saaning

14. Kreds, Olsker,

En Lastbil
F ORD - Model 29 - er til Salg.
A. ()hilsen, Sandvig
Telefon Sandvig 20 kan benyttes.

Paalidelig ung Pige
til indvendig Gerning kan faa
Plads til 1. Maj paa

Vær venlig og tænk paa mig,
naar De skal købe Monumenter.
Mit Lager i Søndergade sælges
til halv Pris. Smukke Monurnenter fra 10 Kroner.

Vi har mange smukke Ting i Crepe de chine,
Bark Crepe og Crepe Satin (fra Kr. 4.5o pr. m)

Gør Indkøb af Matrostøj og Habitter hos os!
Her sælges de gode Kvaliteter til de rigtige smaa Priser.

.Worcilanclets .andelshus.

Husk saa, at alle
Redskaber:
Skovle, Spader,
River, Skuffejern,
Gravegrebe, m. m.
er bedst
og billigst hos
Telf. 10

E. M. Bech

A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x
;5pet rigtige Sted,
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x
naar det gælder Indkøb af
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x Kolonialvarer, Isenkram,
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x Viktualier og Konserves.
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x — Byens bedste Kaffe —
Mindre Partier af hver Sort

Averter i NORDBORNHOLM,
Største Udbredelse her paa Egnen

sælges.

Gør Bestilling snarest.

Velrenset Saasæd, garanteret sortsren, af

Segerhavre, Selvhavre, Tystofte- og Anker 2-rd. Byg
samt samme Sorter som færdig, passende Blandsæd
til Saaningen, sælges billigt pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus.

Alle Sorter Kunstgødning
er nu paa Lager. Har De endnu ikke købt Deres Forbrug
saa husk snarest at indgive Deres Bestilling.

Saasæd. Kunstgødning og Markfrø
sælger jeg gerne mod Pantebrev og Kredit til Efteraaret.

Tit 10.

KonfirinationsAo
faas hos

Carl Larsen
Vestergade, Allinge

Olsker fillsmantisiorelliog
foreningens skænkede Genstande.

Bestyrelsen.

Varm 31dpolse
faas hver Fredag Middag.

Donath, Sandkaas.

Dina Sørensen, Allinge.

Dæk de vaade Vægge Kunstgødning
!ned
og Kalk

Masoniteplader

Kom ind og faa Prøver
og Pris paa disse i

til Frugt- og Køkkenhaver og
Kartoflerne kan købes; ogsaa
i mindre Kvanta i

ordlaudets iladelshus,

Nordiandols hodelshos.

Proper paalidelig Pige

Meddelelse til Damerne

Allinge-Sandvig Sygekassers Sygeplejeforen.
afholder sin aarlige Generalforsamling paa Forsamlingshuset „Hammershus" Tirsdag den 26. Marts,
Aften Kl. 7,30.
Dagsorden som sædvanlig.

Olsker Boldklub
afholder Generalforsamling paa
Olsker Forsamlingshus Onsdag
den 27. Marts Kl. 7,30.
Alle interesserede indbydes.

Bestyrelsen.

Chalotter købes
Telefon 41

EMIL HAMMER — ALLINGE Ørehavre,

Det er snart Moraar

En brugt

Gartner Jensen, Allinge

Gine Ærter, Snedinge Ærter og Sommervikker

Den fikse

Tlf. Kl. 125. Ove Jørgensen

Bestyrelsen.

Lad Konfirmationskjolen sy!

Maegaard - Olsker
»-).- Billige Monumenter!

ALLINGE

Denne Maaned ud fortsætter vi med
i saavel kort
som langt llaar til 8 Kr, 1. ra 1. April
vil Prisen blive forhøjet.
Ærbødigst

Permanentbølgning

Barber Joh.. Larsen.
Tlf. Allinge 53.

Til den forestaaende Konfirmation er en
Mængde smukke Stoffer hjemkommet, ligesom
vi har suppleret vort Lager af Matrostøj og
Jakkesæt, som vi nu har i alle Størrelser og
i flere forskellige Kvaliteter.

Gymnastikopvisning
i Forsamlingshuset Søndag d. 24.
Marts Kl. 4, hvortil alle indbydes.
Kl. 8 Festlig Sammenkomst for
Foreningens Medlemmer, 13. Kreds
Rutsker indbydes.
BESTYRELSEN

med 3,5 Tons Lastbil.

Chr. Jensen,

Nordlandets Handelshis,

KAMMA KORNHM
Telefon 153

Kørsel udføres

Nørregade, Allinge.

Xonfirmationen!

For at De kan faa Lejlighed
til at prøve mit Permanent
nedsætter jeg Prisen til 7Kr
i Tiden fra 15. ds. til Paaske.

for Foreningens Medlemmer.
Bortsalg og Bortlodning af Sy-

der kan ligge hjemme, søges til
15. April eller 1. Maj.

1935

Damerne!

Nordlandets Bandeishus,

ønskes til Købs.

Den bedste Gave til Konfirmanden
er et moderne Ur fra

En Meddelelse til

afholder Aarsfest i Olsker Forsamlingshus LØRDAG d. 23. ds.
Kl. 7,30 med Samvirksomhedens
Formand Poul Ipsen som Taler.
Derefter Selskabelig Sammenkomst

mindre Kakkelovn

LA

tilbydes Kunstgødning, Saasæd, Markfrø etc. paa Pantelaansvilkaar til Betaling I ste
Oktober 1935.
Afgiv Ordre snarest til

Nye Sendinger
Bageri-Flormel Nr. I

Aktionærer og alle Turistinteresserede paa Nordbornholm indbydes til Møde paa Hotel Allinge
Fredag den 22. Marts Kl. 19,30.

Fredag og Søndag Kl. 8.

Extra : morsom Tegnefilm.

En ung Pige

af særdeles kraftigt

Østersøbadet Bornholms

tografen.

En pragtfuld Sang og Musikfilm.

i

søges til København.
Henvendelse Hotel Sandvig.

Stort Udvalg i Konfirmationsgaver.

E. B.

En Stjerne søges.

Tak for al venlig Deltagelse '
vor Sorg.
Dagmar Weber.

E. M. BECH.

Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averte.-trer her I Bladet.

Varm $1o0p øls e
faas Fredag Middag.
Johanne Hansen, Lindepi.

Allinge Skæreri
anbefaler sig med al Skæring,
Høvining samt Salg af tørt Brænde
i større og mindre Partier til billige Priser.

Tlf. 29.

Geert Hansen.

Ny Cykler
af forskell.
førende
Mæl ker
sælges meget billigt med meget snic'a Afd;:,,g

H. Jørgensen, Havneg., All.
Cyklereperationer udi. bil. og godt

Køb lionlirmalioosudslor
til Piger og Drenge i Magasin du Nord.
Vi har det store Udvalg, gode Kvaliteter
og rimelige Priser
Færdige hvide Crepe de Chine Kjoler
i fikse, klædelige Faconer fra Kr 13,50
fra pr. m 3,25
Hvidt Crepe de Chine
Andendags Kjoler i smukke Farver til smaa Priser
pr, Sæt 6,85
Undertøj i TricotcharmetHe
i
Traad
og
Silke
do.
6,25
Ungpige Frakker i Uld og imprnn. fra Kr. 23,00
Kulørte uldne Spadseredragter
fra - 24,50
Matros Habitter i moderne Faconer fra - 20,00
Jakke Habitter, en- og toradet, nyeste snit, B:.nklæderne tr med Bæltekanal, Opslag og rigtig Vidde .
Hvide Konlirmatiensskjorter med Flip
4,85
S, ,kker, Undertej Seler, Manchetknapper, Slips,
Ærme- og Sokkeholdere, Huer og Hatte, stort Udv.
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

VICTOR PLANCK
MAGASIN DU NORDS UDSALG, ALLINGE

Yordborilholifis Adressefortopelse
Damefrisørsaloner

Autoreparatører
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Autokørsel (se

Vognmænd)

Kornum, K. v. Postil. All. Telf. 153
Larsen, Joh.. Barber, All, Tlf. 53

Elektriske Artikler

Esper liansensEft. Sandvig Tlf. 28
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Prima, Allinge Tlf. 40

Lind, William, Allinge Tlf. 95

Bagerier
Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Losbækg. Allinge Tlf. 78

Blikkenslagere

Fiskehandlere
Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Blomsterhandlere (Gartnere)
Brdr. Andersen, Allinge Tlf. 110
Jensen, C., v. Havnen All: Tlf. 41
Kofoed, Laur., Allinge Telefon 46

Bog- & Papirhandlere
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138
Tapet — Ludervarer — Legetøj'

Sandvig Boghandel Tlf. 55

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Forsikrings - Agenturer

Fotografer og fot. :Artikler
Kjøller Alfr., v. I 'avnen All Tlf. 4

Gas - og Vandmestre
Guldsmede
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140

Bygmestre
Kofoed & Mortensen, All. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141
Petersen, P., Nørregade AlI. Tlf. 69

Bødkere.
Forslund, Edmund, Allinge

Cigar- og Tobakshandlere
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142
Madsen, Johan, Allinge Tlf. 132

Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Gamle Viser.
(Ved il. P.)
Min Fa'r han var en Fiskermand
med Hus i Land og Baad paa Vand
og Klæder i sin Kiste.
Han lærte mig, fra jeg var Barn,
at ro en Baad og røgte Garn,
tillidst han dog forliste,
og Fiskene ham spiste.
Jeg arved Garn og Aalerus
og Baad og Hus og Søndagskrus
og saa hans bedste Klæder.
Vor Mor hun græd, for hun var ræd,
men saa tog jeg til Søes af Sted,
jeg maatte ud i Verden
og prøve Livets Færden.
Til Orlogs maatte jeg dog først,
der fik jeg Børst og led af Tørst
og snorked i en Køje,
der lærte vi et dannet Sprog,
det gik med: „Fæ og Drul og Fjog",
og hvis vi vilde løje,
fik Knoen vi for Øje.
Saa tog jeg da til Lejet her,
hvor Mutter er. og ungefær
jeg fik paa Tingen Rede,
jeg satte Garn til Sild og Rej;
i Kroens Kælderstue jeg
lod Fisken stundom svømme
i Værtens stride Strømme.
Og naar hun kuled rigtig kras,
saa vits behas, kom ej med das,
saa tog jeg ud paa Søen,
den friske Bris, den salte Duft,
den puster i min Lunge Luft;
just der, hvor Fa'er han døde,
der ta'er jeg nu min Føde.

Ladestationer
Lind, William, Allinge Tlf. 95
Petersen, Cad, Allinge Tlf. 98

Hotel Allinge Telefon 25

Isenkram og Porcelæn
Holm, P. C., Allinge 'I'lf. 39

Kiosker
Kiosken, A. Mauritsen All. "f If. 142

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nord landets Handelshus, All. Tlf. 7

Og naar saa Nettet fuldt vi dra'r,
hej hop, min Far, saa er man klar
ved Gammelstrand, vi ankrer,
de riv's om Torsk, de slaas om Sild,
og saa — saa falder Mønten til,
for vi skal leve hjemme,
det maa vi ikke glemme.
Det gaar ved Dag, det gaar ved Nat
i en Dravat man maa ta' fat
og ej paa Kræfter spare,
ved Taarbæks og Skovshoveds Bryst,
og langs den hele danske Kyst,
boer Fiskerne i Hytte,
og vil med ingen bytte.
Nu har jeg facet en Pige kær
i Lejet her, det sier jeg jer,
i Dans vi tit os svinger;
en Ring hun fik af ægte Guld,
hun sa'e: Jeg bli'er dig tro og huld",
og sat den paa sin Finger,
se den nok Lykke bringer.

Kofoed & Mortensen All. Tlf. 77-79
Mortensen, Herman, AlI. Tlf. 47

Lotterikollektioner
Klasselotteriet:
Landbrugsiottoriot:

Se, saa er jeg da Fiskermand
med Hus i Land og Baad paa Vand
og er min egen Herre;
snart skal ved Hytten Blomster gro,
og saa en lille, maaske to,
en Dreng og saa en Pige,
det kan man ikke sige.

All. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36

Møbelsnedkere
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge
Sommer, C., Østergade, Allinge

Pensionater

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Malermestre

Modeforretninger
Petersen, Thora, v. Posthuset All,

Murermestre

Sæbeforretninger

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Træskomagere

Planteskoler
Kofoed, L.„Hallelyst" Tlf. Sandvig 6

Radioforhandlere
Jørgensen, IL, v/Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

Skotøj og Skotøjsrep.
Bidstrup, K., Torvet, Sande. Tlf.15
Jørgensen, H., Y/Posthuset Allinge
Pedersen, Emil, Fuglesangen All.

Skræderforretninger
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5
Allinge Messe, Allinge Tlf. 100

Systuer

Trælast og Tømmer

Holm, K C., Allinge,

Manufakturhandlere

Kontortid daglig 2--4 og lørdag 7-9

'matol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Varelotteriet:

Hansen, H. P., Sandvig Tlf. 5
Ipsen, P. C., Nygade, All. Tlf. 113
Kofoed, Chr., Kirkepl. All. Tlf. 138
Lind, Sa nder, S kræd eri, Stra
Olsen, Bay, Østerg. Allinge.
1. Kl. Herreskrædder r Moderne Snit.

Slagtere

Larsen, L., Allinge .

U:..e og Optik
Hansen C., v. Havnen AlI. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

Vaskerier
Mogensen, A, Tejn TI1, 117 x.
Indlevering til Bornholms Dampvaskeri

Viktualiehandlere
Hansen, E., Sandvig Tif. 10
Sor,msen ID., Nørreg. All. Tlf. 38

Vine- og Spirituosa
Kiosken, A. Mauritsen AlI. Tlf. 142

Vognmænd
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Falk, K., Aabrinken, Tejn.
Personkorsel udføres.

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Jørgensen, Aage, Allinge Tlf. 72
Al Last- og Personketsel udføres billigst

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 146
Al Lastkørsel udføres

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133

Smedemestre
Musikundervisning

filem ikke
at De billigst og bedst faar Deres
Forretnings- og Foreningstryksager
hos os. Vi er altid til Deres Tjeneste med Friser og Tilbud.
Har De tænkt over, hvor meget et smukt udført Ark Brevpapir betyder? Vi giver ger* ne Udkast - selvfølgelig gratis

Person- og Lastkørsel

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

De t)erterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem
5 Øre i Porto mod Kvitbehjælpelig hermed og modtage Beløbet
tering paa Postbeviset.

9ornitzfia's
Tiden
53ogtrykkeri kræver
Bornholms
hensigtsmæssig Avertering!

Spare- og haanekasses
Afdeling i Allinge.

Snart splejser Præsten nu os to,
saa faar vi Bo og Hus i Ro,
hvor Strandens Bølger stige,
ja, I kap tro, at hun er go',
reæl og ærlig, glad og fro,
om hende kan man sige:
hun er en Fiskerpige.

Mælkeudsalg

Ligkistemagasiner

Hoteller

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks

■

Sygekasser
Købmænd

Kontortid 9-12 og 2--4.
Renten paa Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
3,5 pCt. p. a.
, Alm. Sparekassevilkaar 3 — —

Boxer udlejes.

Gunni- og Læderfodtoj
forsaales bedst og billigst.
Hentes og bringes overalt.

Skomager Jørgensen.
Havnegade, Allinge.

Gør Deres Indkøb hos de Hand
lende, som averterer her i Bladet.

Som et Led i Bestræbelserne for at
alle vore Haandværkere og Forretningsfolk kan blive repræsenteret
i Bladet paa en let og overskuelig
Maade, vil vi, foruden den sædvanlige Avertering, i en alfabetisk ordnet Adressefortegnelse optage alle
Virksomheder, der paa en eller anden Maade har Interesse af at blive
kendt af „Nordbornholm"s Læsere.
Prisen bliver kun 2 Kr. Kvartalet
for Navn, Adresse og Telefon — det
vil sige ca. 15 Ore om Ugen — en
overkommelig Udgift for alle.

Nordbornholms Adressefortegnelse

ffilimM•

Svovlsur Ammoniak
Prisen for 11 Kilo Kvælstof i Svovlsur Ammoniak er knap 3/4 af Prisen for I Kilo
Kvælstof i Salpetergødningerne.
Paa almindelige Jorder med tilstrækkeligt Kalkindhold kan Svovlsur
Ammoniak med Fordel benyttes til alle Afgrøder — undtagen til Hvede,
Sukker- og Runkelroer, hvor Salpeter er fordelagtigere.

Paa kalkfattige Jorder bør Brugen nok indskrænkes til Græs, Havre og
Kartofler.

NB. Svovlsur Ammoniak kan gives samtidig og i Blanding med Superfosfat og Kali.

Vellagrede - altsaa tørre, stærke Gulvbrædder
baade af Fyr og Gran, fri for store Knaster.
Alle Længder sælges til forholdsvis smaa Priser

Masser af særdeles gode Brædder (3. Sort,)
3 /4" - 1" - 11/4", tørre, skarpkantede, alle Længder sælges til særdeles rimelige Priser.
Stor Rabat ved kontant Køb —

Nordlandets Handelshus.

Averter i NORDBORNHOLM

